GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 22.O (29-05-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 29-05-2018
Weeknummer 22.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 21.O
d.d. 22-05-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 21.NO
d.d. 22-05-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

18Z01600
18.0014886
16-05-2018

Aanvraag incidentele subsidie
Smokkel Muziekfestijn
INFO:
Stichting Bruisend Overdinkel i.o.
heeft via Ondernemers Club
Overdinkel een aanvraag ingediend
voor de organisatie van het Smokkel
Muziekfestijn op zaterdag 7 en
zondag 8 juli 2018. Geadviseerd
wordt deze aanvraag te honoreren.

Incidentele subsidie verlenen van
€ 3.000 aan Ondernemers Club
Overdinkel.

6

BSP

18Z01544
18.0014357
09-05-2018

Oprichting van en deelneming in
een coöperatieve vereniging UA
door GGD Twente
INFO:
De GGD-en Regio Utrecht, Hollands
Noorden en Twente hebben besloten
gezamenlijk voor de
jeugdgezondheidszorg een nieuw
digitaal dossier te ontwikkelen en te
implementeren. Voor de juridische
vorm van deze samenwerking wordt
een coöperatieve vereniging met
uitgesloten aansprakelijkheid (UA)
het meest geëigend geacht. Aan de
Twentse gemeenteraden wordt de
gelegenheid geboden om wensen en
bedenkingen ter kennis te brengen
van het algemeen bestuur. De raad
wordt voorgesteld in te stemmen met
deelneming in de coöperatieve
vereniging UA.

De raad voorstellen in te stemmen met
deelneming in de coöperatieve
vereniging met uitgesloten
aansprakelijkheid (UA) door GGD
Twente.
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7

BSP

18Z01555
18.0014521
14-05-2018

Jaarverslag Commissie
Bezwaarschriften 2016/2017
INFO:
De Commissie Bezwaarschriften
heeft het jaarverslag 2016/2017
uitgebracht. Met dit jaarverslag wil de
commissie verantwoording afleggen
voor de werkzaamheden in de
verslagperiode. Voorgesteld wordt
het jaarverslag voor kennisgeving
aan te nemen en het jaarverslag ter
kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.

1. Het jaarverslag 2016/2017 van de
Commissie Bezwaarschriften voor
kennisgeving aannemen.
2. Het jaarverslag door middel van een
raadsinformatiebrief ter kennisgeving
aan de gemeenteraad aanbieden.

8

BSP

16Z03487
18.0015585
23-05-2018

Milieubeoordeling slachterij
Luijerink (Kerkstraat 2 te Losser)
INFO:
Op 21 maart 2017 heeft uw college
besloten om in principe medewerking
te verlenen aan het verzoek om op
de locatie hoek Gronausestraat – Dr.
Frederikstraat te Losser een
vrijstaande woning te realiseren.
Slachterij Luijerink bevindt zich op
korte afstand (circa 25 meter) van de
te ontwikkelen woningbouwlocatie.
Om de ruimtelijke inpasbaarheid van
de nieuwe woning ten opzichte van
slachterij Luijerink te beoordelen is
een geur- en geluidsonderzoek
uitgevoerd. Het uitgevoerde
onderzoek geeft inzicht in de
geurimmissie en de geluidbelasting
vanwege de inrichting naar de
omgeving. Het college wordt
geadviseerd kennis te nemen van de
onderzoeksresultaten van de
‘Milieubeoordeling Slachterij Luijerink
te Losser’ en tevens de raad te
informeren middels een
raadsinformatiebrief.

1. Kennis te nemen van de
‘Milieubeoordeling Slachterij Luijerink te
Losser’;
2. De raad te informeren over de
resultaten van de milieubeoordeling
middels aangevulde
raadsinformatiebrief.
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BSP

16Z00261
18.0015472
22-05-2018

Eindstand Kulturhus Losser
INFO:
De verbouwing van het
gemeentehuis tot kulturhus Losser zit
erop. Tijd om de eindbalans op te
maken. De stichtingskosten zijn
binnen het budget gebleven. Alle
ruimtes zijn verhuurd of in gebruik bij
de gemeentelijke organisatie. De
business case laat desondanks een
klein negatief gemiddeld resultaat
zien. Dit is inclusief de taakstellende
verhuuropbrengst van € 67.000 en
taakstellende besparing van € 40.000
door besparing ruimtegebruik van de
gemeentelijke organisatie.

1. Businesscase kulturhus Losser
afsluiten.
2. Raad informeren met aangevulde
raadsinfobrief

